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Imaginem o seguinte Plano de Negócios…

• Produzir um combustível que não podia ser comercializado;

• Não estava homologado pela autoridade nacional que regula o 
mercado de combustíveis ou pelas montadoras de veículos do 
país;

• com base numa tecnologia ainda em amadurecimento;

• que não possuía uma especificação de qualidade definida;

• era mais caro que seu produto concorrente;

• a ser produzido a partir de matérias primas cuja 
disponibilidade não era consenso que havia;

• e que poderia conflitar com os interesses da forte indústria 
petroleira nacional.



Brasil é o segundo maior 
produtor de biodiesel do mundo

(ANP,2016)



Reduziu em mais de 30% as 
importações brasileiras de óleo diesel 
– R$ 2,6 bilhões
(EPE, 2015)



Agregação de valor de mais de R$ 1 bilhão de 
materiais que seriam descartados como resíduos 

por falta de destinação comercial
(ANP, 2016)



40 milhões de ton de CO2 eq evitadas
(MAPA, 2013; UBRABIO, 2014)



Milhares de mortes e internações associadas à 
poluição do ar evitadas. Economia de milhões de 

reais à saúde pública
(SALDIVIA et al., 2015)



70 mil famílias beneficiadas com o 
Selo Combustível Social
(MDA, 2015)



Cerca de 1,3 milhão de empregos gerados pelo 
Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel

(GUILHOTO et al., 2012; FGV, 2010)



No entanto, a Indústria de Biodiesel 
Brasileira completa 12 anos como o segundo 

maior mercado produtor e consumidor no 
mundo, e a indústria que mais cresceu e 

crescerá no páis!



Em desenvolvimento, muitas vezes o processo é mais 
importante que os produtos



No entanto, a indústria do 
biodiesel ainda apresenta

debilidades



indústria com pouca capacidade 
de diferenciação em valor

(PARENTE JR, 2016)



crescimento fortemente amarrado a 
decisões governamentais
(GOMIDE, 2015)



capacidade instalada ociosa
(ANP, 2016)



excesso de oferta de 
glicerina, preços 
depreciados
(DORNELLES, 2015)



Setor extremamente 
competitivo, de baixas 

margens
(PARENTE JR., 2016)



indústria suportada por suas externalidades positivas



indústria suportada por suas externalidades positivas

A competitividade plena da indústria de biodiesel 
poderá ser conquistada com a agregação de valor de 

sua cadeia produtiva



Bioquerosene de aviação



Rotas possíveis
Fonte: Plano de Vôo para Biocombustiveis de Aviação no Brasil, SABB, 2013.



Os biocombustíveis são (e devem ser) um 
“negócio de custo variável”

Fonte: Plano de Vôo para Biocombustiveis de Aviação no Brasil, SABB, 2013.



E quanto custa o bioquerosene?



Piramide da competividade

Competitividade



Entre 30% e 50% de todo 
lubrificante comercializado é 

descartado de forma inadequada
(SILVA, 2006)

Esforço de eficiência energética e 
preocupações ambientais exigem 
lubrificantes de melhor desempenho
(SALIMON et al., 2012ª)

Inovação



 Quais serão os critérios de sustentabilidade estabelecidos como requisitos 
de qualidade para o bioquerosene?

 Quais matérias primas são potenciais para produção de bioquerosene 
segundo esses critérios?

 Qual o custo dessas matérias primas? Quem vai pagar pelo seu “atributo 
sustentável”?

 A partir da plataforma de matéria prima eleita, qual será a plataforma 
tecnológica de produção industrial?

 Essa plataforma industrial é adaptável à produção descentralizada ou 
serão empreendimentos intensos em escala e capital?

 A cadeia de suprimentos das “matérias primas sustentáveis” são 
adequadas aos empreendimentos de larga escala?

 Qual a rentabilidade destes modelos de produção?

 Qual o risco de demanda deste mercado?

O que falta para a produção industrial?



 O uso de Bioquerosene possui motivações ambientais, sociais e 
estratégicas;

 “Quanto custa o bioquerosene?” → “Quanto custa não produzir 
bioquerosene?”

 Como internalizar o balanço positivo de externalidades da produção 
e uso de bioquerosene?

 Existe uma intenção de compra de bioquerosene. Não existe 
mercado comprador para bioquerosene.

 Não haverão investimentos privados para a produção industrial 
enquanto não houver o mercado.

Uma agenda estratégica apoiada por um marco 
regulatório faz-se necessário.





Se a história mostra que em 
poucos anos somos capazes de 
consolidar uma indústria de 
bioquerosene...

... serão poucos anos a partir 
do dia que começarmos.



A integração com o biodiesel pode ser um artifício importante de facilitar a 
penetração do bioquerosene no mercado; e a integração com bioquerosene 

parece ser uma estratégia importante de acelerar a competitividade econômica 
do biodiesel.



GPSA – Grupo de Pesquisa em
Separações por Adsorção

NPL – NÚCLEO DE PESQUISA EM 
LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS
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